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15علیثابت نژادمصطفیبستان آبادآذربایجان شرقی

14عیسیاسالمیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14علیاشجعیسعیدهتبریزآذربایجان شرقی

15احداصغری گوارناهیدهتبریزآذربایجان شرقی

1515مقصودامانیمحمودتبریزآذربایجان شرقی

15عبدالرحیمبرزگرمهدیتبریزآذربایجان شرقی

15جوادبروایهکلثومتبریزآذربایجان شرقی

1416علیبهاریکوثرتبریزآذربایجان شرقی

14خسروپاکزادعلیتبریزآذربایجان شرقی

15مصطفیپرکارخطیبیثناتبریزآذربایجان شرقی

14محمدمحسنتفلیسیهانیهتبریزآذربایجان شرقی

1415غالمرضاحسن زادهاکبرتبریزآذربایجان شرقی

15پرویزداداشیعلیتبریزآذربایجان شرقی

14محمدذوالفقارزادهاسمعیلتبریزآذربایجان شرقی

1415جوادسرباززادههانیتبریزآذربایجان شرقی

1414تیمورسلمانیبهمنتبریزآذربایجان شرقی

16میرابوالفضلسید رسولیمیرمقصودتبریزآذربایجان شرقی

14یوسفسید علی پوربتولتبریزآذربایجان شرقی

1616بهروزسینائیزهراتبریزآذربایجان شرقی

14قربانعلیشفیعیرضاتبریزآذربایجان شرقی

14قربانصالح اندیشآیداتبریزآذربایجان شرقی

16محمدصوفیانی قدیمزهراتبریزآذربایجان شرقی

15ابراهیمطاهرزادسکینهتبریزآذربایجان شرقی

14ناصرعبدالهیآیالرتبریزآذربایجان شرقی

14حسینعلیپورمبیناتبریزآذربایجان شرقی

1416علیغفاریبیتاتبریزآذربایجان شرقی

15نادرفتحیمژدهتبریزآذربایجان شرقی

1516حمیدفرتاشمحسنتبریزآذربایجان شرقی

1617فیروزکاوشی ملیمجتبیتبریزآذربایجان شرقی

16اسمعلیکریم پورمه لقاتبریزآذربایجان شرقی

-عبدالعلیکریمیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

1401پایاندوره - نتایج امتحانات سراسری دوره عالی
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14داریوشکلیائیشیداتبریزآذربایجان شرقی

15محمودمالک کهنموئیفاطمهتبریزآذربایجان شرقی

14حمیدمحرمیحامدتبریزآذربایجان شرقی

16اسماعیلمحمودپورالهامتبریزآذربایجان شرقی

14پرویزنجاتی حاتمیانشهابتبریزآذربایجان شرقی

1617فیض الهنرمان زادهیاسمنتبریزآذربایجان شرقی

15اصغرنصیریحسنتبریزآذربایجان شرقی

-میرصالحنقویسیدحجتتبریزآذربایجان شرقی

-علیوطن خواهمهینتبریزآذربایجان شرقی

1414محمدوظیفهحسینتبریزآذربایجان شرقی

-عین اهللیاوریخیرالهتبریزآذربایجان شرقی

14امیرزارعینسا شبسترآذربایجان شرقی

-شهرامعبداله زادهامیرعلیشبسترآذربایجان شرقی

16عباسنظارتیمتینشبسترآذربایجان شرقی

1514نوروزعلیآخوندزادهغالمحسینمرندآذربایجان شرقی

14حسینمعصومیمهدیهمرندآذربایجان شرقی

14اکبروداری دیزجیکانصدرامرندآذربایجان شرقی

-حسینشکوریامیررضاملکانآذربایجان شرقی

-1617قربانعلیعضدالدینیعلیرضاملکانآذربایجان شرقی

-سهرابقویدلمریمملکانآذربایجان شرقی

-سلماننعمتیطاهرملکانآذربایجان شرقی

15مرتضیمقدمیاسالممیانهآذربایجان شرقی

14حسینخضوعی بهروز اهرآذربایجان شرقی 

1417قربانصمدیعلی اهرآذربایجان شرقی 

15خیراله کریم زادهرحیم اهرآذربایجان شرقی 

-محمدمحمدزادهمهران اهرآذربایجان شرقی 

16علیپورغفارمهدی بناب آذربایجان شرقی 

14غیبعلیدرستکارحسن بناب آذربایجان شرقی 

16محمدمالپور بناب جوادبناب آذربایجان شرقی 

1415مصلحمام شیخهیمناشنویهآذربایجان غربی

-احمدتقی پور محمد اورمیهآذربایجان غربی

-میرباباجامعیمریماورمیهآذربایجان غربی

-16قدرت الهخاکساررزیتااورمیهآذربایجان غربی

1415غفوراحمدیصالحبوکانآذربایجان غربی
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16ابراهیمفیض اله بیگیمیدیابوکانآذربایجان غربی

14احمدبرزکاربدیعپیرانشهرآذربایجان غربی

14رزاقدانشورمحمدرضاتکابآذربایجان غربی

-مهدیوالدتیاسراتکابآذربایجان غربی

-1616رحمتشیخیجعفرسردشتآذربایجان غربی

-1715صابرعلی زادهجعفرسردشتآذربایجان غربی

171815خضرکاوهعلیسردشتآذربایجان غربی

14علیحسن زادهسباسلماسآذربایجان غربی

-1615محمدخسرویمحمدحسینسلماسآذربایجان غربی

-14یوسففرهادیلیالسلماسآذربایجان غربی

15محمدهوشمندعلیسلماسآذربایجان غربی

15نجفعلیمحمدنژادعسگرشاهین دژآذربایجان غربی

-شیخعلیسلیمانیمهدیماکوآذربایجان غربی

14رضامحمد زادهمهدیماکوآذربایجان غربی

14غالمرضاجعفریمهدینقدهآذربایجان غربی

14عوضاشرفیآوا نمیناردبیل

14منصورفرجیامیرحسیننمیناردبیل

16حسینفکوراسالمنمیناردبیل

15میراسماعیلمیریفرحنازنمیناردبیل

14مقدمنظریسجادنمیناردبیل

16اکبراسماعیلیسمیرااصفهاناصفهان

15ابراهیماکبریزهرااصفهاناصفهان

14ابراهیمآقاجانیزهرااصفهاناصفهان

-نعمت الهآقاحسینیمحموداصفهاناصفهان

15حسینآمیغشمیماصفهاناصفهان

15حسینآمیغشیمااصفهاناصفهان

17بهروزجهانگیریالههاصفهاناصفهان

14محسنجوادی فرسپیدهاصفهاناصفهان

-15عباسحسینیراضیهاصفهاناصفهان

15-نادرحق نژادفاطمهاصفهاناصفهان

16حسینحیدریمهدیاصفهاناصفهان

14مصطفیخاتون آبادیگلنازاصفهاناصفهان

16غالمرضاخاکیار خوراسگانیمریماصفهاناصفهان

14جعفرخسروزادمهنازاصفهاناصفهان
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15مصطفیدهقانیمحدثهاصفهاناصفهان

16محمدرضاراستیبیتااصفهاناصفهان

1616مصطفیرجبیناهیداصفهاناصفهان

14عباسرشیدیان فرزهرااصفهاناصفهان

14ابراهیمرضویمعصومهاصفهاناصفهان

17حسینرفیعیمحمدرضااصفهاناصفهان

15اکبرزجاجی نژادمحمدصادقاصفهاناصفهان

14حمیدسرجوقیاننویداصفهاناصفهان

15علیسید بکاییریحانه ساداتاصفهاناصفهان

1414حسینشاه زمانیمحمداصفهاناصفهان

16شهرامشریعتکیمیااصفهاناصفهان

15قاسمعلیشریفیانالهاماصفهاناصفهان

16احمدشفیعاشرارهاصفهاناصفهان

1716قاسمعلیشفیعیعلیرضااصفهاناصفهان

18رضاشهبازیفاطمهاصفهاناصفهان

-محمدعلیشیخ سجاد اکرم اصفهاناصفهان

17علیصادقیعاطفهاصفهاناصفهان

-کمالصالحیلیالاصفهاناصفهان

14علیطالقانیمحسناصفهاناصفهان

15مهدیطیبانیعرفاناصفهاناصفهان

16محمدعبدالهیوحیده ساداتاصفهاناصفهان

15حسینعبدالهینسریناصفهاناصفهان

16حیدرعلیزادهمحمدرضااصفهاناصفهان

14علیعندلیبمنیراصفهاناصفهان

14جمالفتاحیهادیاصفهاناصفهان

14نصرالهفلکیمحمداصفهاناصفهان

19محمودقاسمیانایماناصفهاناصفهان

16غالمرضاقضاویعاطفهاصفهاناصفهان

1717علیقضاویحسیناصفهاناصفهان

14هادیقمصریسارااصفهاناصفهان

17مرتضیقنبریانرویااصفهاناصفهان

17علیکرباسیمسعوداصفهاناصفهان

18عباسکریمیسپهر اصفهاناصفهان

1516ماشاالهکیانیگالرهاصفهاناصفهان
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14جاللکیانی زاده پورکیانانرگساصفهاناصفهان

14-مجیدمارانیفاطمهاصفهاناصفهان

15مهدیمحقق طباطبایینجمهاصفهاناصفهان

16پرویزمحمدیشیریناصفهاناصفهان

15حسینمحمدیجواداصفهاناصفهان

1517حسینمداح علیهاجراصفهاناصفهان

17غالمرضامرادیناهیداصفهاناصفهان

15مهدیمرتضویانسیدتقیاصفهاناصفهان

16محمودمشکوتیالهاماصفهاناصفهان

16عبدالرضامقصودیسجاداصفهاناصفهان

17منصورمنتظر القائمحسیناصفهاناصفهان

15جوادموسائیمحبوبهاصفهاناصفهان

-مهردادناصح پورگلچهرهاصفهاناصفهان

14اکبرنصر اصفهانیحسیناصفهاناصفهان

15محمدنوروزی جلوانیمریماصفهاناصفهان

15سعیدنوریمائدهاصفهاناصفهان

14سعیدهاتفیمهدیاصفهاناصفهان

18عباسیداله پورمحمدرضااصفهاناصفهان

15علی اکبریزدیمژگاناصفهاناصفهان

15علی اکبریزدیمحبوبه اصفهاناصفهان

1716مهدیاخوان فینیفاطمهآران و بیدگلاصفهان

17اکبرانحصاریآمنهآران و بیدگلاصفهان

16محسنچتری بیدگلیمائدهآران و بیدگلاصفهان

16محسنچتری بیدگلیمهدیهآران و بیدگلاصفهان

-اکبرابراهیمیمبیناخمینی شهراصفهان

-فرهادافتادگانمیناخمینی شهراصفهان

-مهدیآقاییمحمدحسینخمینی شهراصفهان

-مهدیحاج هاشمیهستیخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاییمحمدخمینی شهراصفهان

1415تقیرضاییمریمخمینی شهراصفهان

14حمیدرضاعباسیهماخمینی شهراصفهان

14حسام الدینعسگریمحمدمتینخمینی شهراصفهان

15محسنفوالدچنگزهراخمینی شهراصفهان

-ابراهیمقربانیزهراخمینی شهراصفهان
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15حسنعلیکمالیمهساخمینی شهراصفهان

15عبدالهیکیانیمرضیهخمینی شهراصفهان

-قاسممجدیفاطمهخمینی شهراصفهان

16رسولنریمانیریحانهخمینی شهراصفهان

-باقرنقدیمهریخمینی شهراصفهان

14محمد تقیآصفیعاطفهسمیرماصفهان

-نصرالهنادریانهدایت الهسمیرماصفهان

1816جاللپرچمیراضیهشاهین شهراصفهان

-ایرججویاییآرینشاهین شهراصفهان

1514شنبهگلشن آراءحسنشاهین شهراصفهان

14عبدالرسولنبیمحدثهشاهین شهراصفهان

15حبیب الهپایانفاطمهشهرضااصفهان

14مهدیحسینیمرضیه شهرضااصفهان

14احمد رضاحیدریهنگامه شهرضااصفهان

15مصطفیسلطانیمهال شهرضااصفهان

1615احمد رضاشبان پورسینا شهرضااصفهان

16محمد رضاشبانیپرنیانشهرضااصفهان

15یحییعابدیفرنازشهرضااصفهان

17محمد حسینعرفانمعصومهشهرضااصفهان

15مجیدنیک اقبالعطیهشهرضااصفهان

14لطف الهآقاجانیفرهادفالورجاناصفهان

15محمودشفیعی فالورجانیام لیالفالورجاناصفهان

15نوروزعلیکمالیاشرففالورجاناصفهان

16علیچاوشیاناعظمکاشاناصفهان

18علیحسین پوریوسفکاشاناصفهان

-14غالم حسینرسولیلیالکاشاناصفهان

14رحمت الهیگانهشیدا کاشاناصفهان

14اصغرخراسانینفیسهگلپایگاناصفهان

-نصرت اهللگوگونانیحسینگلپایگاناصفهان

15صفرعلیمتانتریحانه گلپایگاناصفهان

17محمد علیایرانپورفرنوشلنجاناصفهان

1616ابراهیمفداییعلیرضالنجاناصفهان

15نظام علیمهدیفاطمهلنجاناصفهان

-جمالموسویسید محسنلنجاناصفهان
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-محمداسدی جوهرستانیمریممبارکهاصفهان

14نعمتحقیقیالینا مبارکهاصفهان

1616قدرت الهرهنما مبارکهشیرینمبارکهاصفهان

--محمد جوادنبیئیمنصوره مبارکهاصفهان

16علی محمدابراهیمیرادمانمهردشتاصفهان

14حسینمیرزائیمصطفیمهردشتاصفهان

1515حسینقیومی محمدیامیرمسعودناییناصفهان

-محمدعلیداودیابراهیمنجف آباداصفهان

14قربانعلیرستگاریفهیمهنجف آباداصفهان

14مهدیمطیعیندانجف آباداصفهان

181715حسنعلیمعینحمیدنجف آباداصفهان

-اکبرمهدیهمحمدمتیننجف آباداصفهان

14منوچهرمیرزائیفاطمهنجف آباداصفهان

16صادقنصرالهیمریمنجف آباداصفهان

-رجبعلیهمتانزهرانجف آباداصفهان

16فضل الهنادریالهامنطنز اصفهان 

1517عبدالواحدحیدریعبدالواسطکابلافغانستان

15جوادزادشیرآمنه ساوجبالغالبرز

15اسماعیلزارع رفیعمهنوشساوجبالغالبرز

14صالح الدینقدسیمریمساوجبالغالبرز

15عبدالهمحمودزاده مظفریترنمساوجبالغالبرز

16بهرامیعقوبیقاسمساوجبالغالبرز

18محمداحمدنژادعلیکرجالبرز

-میرزامراداکبریعلیرضاکرجالبرز

16عبدالعلیاله یاریسعیدکرجالبرز

-یقینعلیانصاریحسنکرجالبرز

15عبداهللآقایی ماهرعرشیاکرجالبرز

14احمدباغبانیمینوکرجالبرز

1516علیپرکارمریمکرجالبرز

1614حسنپورمهدی اهریفاطمهکرجالبرز

-علیرضاترکاشوندناهیدکرجالبرز

1614حمیدحسین زادهمسعودکرجالبرز

16خلیلخزاعیزهراکرجالبرز

1916مرتضیخلیلیمبینکرجالبرز
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1816عبدالهرفیع زادهترانهکرجالبرز

14-سلیمانرهامیرحمانکرجالبرز

-محمودزمانیسیده نیسانکرجالبرز

16رحمتسبحانی درزی محلهرحیمهکرجالبرز

15سلیمسرمدیمهدیهکرجالبرز

-روح الهصفرپور دوچالیزهراکرجالبرز

15احمدعبادینازنینکرجالبرز

17ذکرعلیعزتیحسنعلیکرجالبرز

-قدرت الهعلی عسکریفاطمهکرجالبرز

1715فرهادفاتح دولت آبادیمهدیهکرجالبرز

-1714سید محمدفاطمیسیده مژدهکرجالبرز

-سلیمانفالحیکیومرثکرجالبرز

-محمدعلیقادری نائینیتورانکرجالبرز

18فرج اهللقربانیحمیدکرجالبرز

17فریدونقلندریانرضاکرجالبرز

16احدگل محمدیمعصومهکرجالبرز

18غالمحسینلطفیفرشتهکرجالبرز

16محمدمرادخانیلیالکرجالبرز

14عزیزالهمهرورزسرونازکرجالبرز

16عبدالحسیننجابتینجواکرجالبرز

17کرمعلینجفیسمیراکرجالبرز

17فرهادنصریمریمکرجالبرز

15علیرضانفرهاناکرجالبرز

14نصرت الهنوریزهرهکرجالبرز

1715محمدتقیواعظیانمهدیکرجالبرز

18الیاسیزدانیزهراکرجالبرز

-غالمحسینکاکاوندنگین ایالمایالم

14غالمرضاقاسمیعلیرضاچرداولایالم

151516احمدتواناامیدبرازجانبوشهر

16احمدصادقیفاطمهبرازجانبوشهر

14علیجوکار برازجانیعبدالرضابوشهربوشهر

-حمیدرضاکریمیحامد بوشهربوشهر

14کاظمافروزمصطفیتنگستانبوشهر

15احمدصف شکنمسعودجمبوشهر
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14حکم علینجفیحسنجمبوشهر

14سید حسنباقریسید محمددشتیبوشهر

14غالمعلیبهرامیفرزانهدشتیبوشهر

14جوهرخضریحمیدرضا گناوهبوشهر

14علی اکبرافشاری نژادمرضیهواحد انقالبتهران

16علیابهرطاهرهاسالمشهرتهران

-حسیناحمدیمحمدطاهااسالمشهرتهران

14غالمحسینبابازادهمعصومهاسالمشهرتهران

17اصغرتوفیقیان فرعلی حسناسالمشهرتهران

-14علی پاشاجعفریشهراماسالمشهرتهران

14مهدیحسن زادهمحمدرضا اسالمشهرتهران

16سفیدادحسینیمهدیاسالمشهرتهران

1514محمدرضارشیدی رادایرجاسالمشهرتهران

-15بمان علیرضاییعلیرضااسالمشهرتهران

16زرعلیشیرمحمدیاکبراسالمشهرتهران

-محمودصمدیبهراماسالمشهرتهران

16دادرسعزیزیمصطفیاسالمشهرتهران

16سلیمانعلی اصغر پورلیالاسالمشهرتهران

14صفرقلی زادهعرفاناسالمشهرتهران

15امینکاظمینرگساسالمشهرتهران

18کرامتلکحسیناسالمشهرتهران

-محمدابراهیمنوروزیمحمدعلیاسالمشهرتهران

1717خان اغالننوریمریماسالمشهرتهران

14حسنابراهیمیمحمدصالحاندیشهتهران

14مراداحمدیمهدیاندیشهتهران

16رضاحسن زادهمحمداندیشهتهران

15مصطفیخان قیطاقیفهیمهاندیشهتهران

15حسینخداییمریماندیشهتهران

15ولیدرگاهیخدیجه اندیشهتهران

14محمدشعبانیرضا اندیشهتهران

15اله رضاشکوهی مژدهسمیهاندیشهتهران

-جعفرشیشه گرهانرگس اندیشهتهران

15علیکرمیحمیدهاندیشهتهران

15حمیدکشاورزحنانهاندیشهتهران
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-عباسمردانهابوالفضلاندیشهتهران

-14مرتضییوسفیداوداندیشهتهران

-1416دالورجدیمحمدبهارستانتهران

1514محمدنوریخدیجهبهارستانتهران

1414غالم علیسبزه پرورسمیراپاکدشتتهران

-مرتضیخیرخواهحسینپیشواتهران

15حسینصدریرویاپیشواتهران

14حسینعلیابوالقاسمیسمانهتهرانتهران

-ولیاحمدی رادمحمودرضاتهرانتهران

1714موسیاحمدی زرنقشاهدتهرانتهران

15محموداشجعیشینوتهرانتهران

-محمدعلیاصل ایرانیفامعادلتهرانتهران

-محمداکبری برومندیفرزینتهرانتهران

-14عین الهآقائی پورتوحیدتهرانتهران

-کاظمباباکش زادهایرجتهرانتهران

14فخرالدینبتولیامیرحسامتهرانتهران

14جلیلبیدگلیفاطمهتهرانتهران

1617شکرالهپور حاتمیحسینتهرانتهران

14هوشیارترکمانمهیارتهرانتهران

15سلیمانجداییسید محمدجعفرتهرانتهران

14مالکجعفریرقیهتهرانتهران

15محسنجاللی فردحوریهتهرانتهران

20غالمحسینجمشیدیالههتهرانتهران

-محمودچراغعلیاحمدتهرانتهران

1414عباسحسین پورعصمتتهرانتهران

15غضنفرحسینیجوادتهرانتهران

1517سیدعلیحسینی بغدادآبادیسیده طیبهتهرانتهران

-علیحیدر زادهمحمد علیتهرانتهران

14حمیدحیدریمریمتهرانتهران

15هومانخسرو نژادمحمدتهرانتهران

1515ذبیح الهرحیمیمحمد مهدیتهرانتهران

14اسالمعلیرحیمیبهنازتهرانتهران

15غالمحسینرزمجورضاتهرانتهران

15فرجرضاییشکرالهتهرانتهران
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15رمضانرضائیمریمتهرانتهران

14شهرامزینالی فردامیر حسینتهرانتهران

14حسن سالمیرضاتهرانتهران

1515محمدسلطان زاده شوشتریآرزوتهرانتهران

1516محمدنبیسهرابیاحمدتهرانتهران

14باقرسهرابیعلیتهرانتهران

15هاشمسوریالهامتهرانتهران

14مهدیشعبانیمهسانتهرانتهران

15محمدصادقنرگستهرانتهران

-حامدصادقیانعلی اکبرتهرانتهران

14نعمت الهصفاریانحمیدتهرانتهران

-مهدیظهوری نیامهدیهتهرانتهران

16غالمحسینعالیخانیمجیدتهرانتهران

-کاظمعاملیمهنازتهرانتهران

14حبیبعباسیفرزانهتهرانتهران

15محمدعسکریبتولتهرانتهران

15-نوروز علیعیسی پور رودیفرزانهتهرانتهران

1515احمدفرح خیزنسرینتهرانتهران

14مجیدکریمیحانیهتهرانتهران

14محمد حسنمحمدیمریم تهرانتهران

14احمدمرادزاده پاکروشمریمتهرانتهران

14احمدمرادزاده پاکروشمناتهرانتهران

-شعبانمسجدیحمیدهتهرانتهران

14نقیمقدمفاطمهتهرانتهران

-عبدالهمالیریفاطمهتهرانتهران

15مجتبیممتازنومهدیهتهرانتهران

16مرتضیمهدویامیرحسینتهرانتهران

15اکبرناجی مقدممریمتهرانتهران

14سیف الهنعمتیاکرمتهرانتهران

1416عباسیگانه گهرعلی رضاتهرانتهران

14غالمعلیبهبهانی نیاآذر دماوندتهران

15حسنعلیعلی جانیاشرف دماوندتهران

1515مصطفیکربالیی مهدیمرضیهدماوندتهران

-فضل الهامیراصالنیآمنهرباط کریمتهران
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15علی اصالنآقاییصدیقهرباط کریمتهران

-قاسمعلیسرلکفاطمهرباط کریمتهران

16شاپورطایفه نوبریشهریاررباط کریمتهران

-ابراهیممراتی فشیعلی رباط کریمتهران

-محمدنجاتی حاتمیانپرویز رباط کریمتهران

-احمدنوریمریم رباط کریمتهران

14علی حسنابراهیمیمهرانریتهران

16ناصرزین العابدینمحمدریتهران

14بایرامصیدیمرتضیریتهران

15محسنگلناریعلی اکبرریتهران

-حمیدرضاابراهیم نژادمهرساشهرقدستهران

14جلیلفتح الهیرضاشهرقدستهران

16رضاگودرزیراضیهشهرقدستهران

1514دانشمحافظت کارالهامشهرقدستهران

15-هادیمختاریمریم شهرقدستهران

-حسینمعظمی گودرزیفرشتهشهرقدستهران

14مجیدیاوریبهارهشهرقدستهران

14محمد نبیانصاری فردسکینهقرچکتهران

16رحمت الهتوسلیفاطمهقرچکتهران

18محمد رضادماوندیحمیدقرچکتهران

1615محمدمحمودییکتا قرچکتهران

15حسیننظری خبیرالههقرچکتهران

14رسولاحمدی مهمانیمهدیه مالردتهران

14سلیماناسودیعلیرضامالردتهران

-مسیح الهقربانیخدیجهمالردتهران

15شعبانکربالیی باقریمصطفیمالردتهران

16عباسآریان فرآتناواحد ابوذرتهران

14محمدرضاآقاخان ارنگهآسیهواحد ابوذرتهران

1716نصرت الهشهسوارخانیغالمرضاواحد ابوذرتهران

15علیلکزهراواحد ابوذرتهران

14محمد رضاناصریفاطمه واحد ابوذرتهران

16اکبرنائینیزینبواحد ابوذرتهران

14اکبرافتخاری رادفاطمهواحد اکباتانتهران

15احمدبازیرههماواحد اکباتانتهران
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16احمدجمشیدپورشیواواحد اکباتانتهران

16علی بیگکرمی دارابخانیاحمدواحد اکباتانتهران

14مصطفینظرفخاریمریمواحد اکباتانتهران

15محسنباقری هدی واحد امام علیتهران

14سید ابوالحسنترابی سید علیرضاواحد امام علیتهران

16ابوالفضلحبیبی لیال واحد امام علیتهران

-عبدالکریم رجبی فرشته واحد امام علیتهران

-حسینرخساریه علیرضاواحد امام علیتهران

15داودرفیعیمحیاواحد امام علیتهران

-علی اکبرسلطانلومجید واحد امام علیتهران

-علی شهرابی مسلم واحد امام علیتهران

14ابراهیم شهرابی فراهانی قاسم واحد امام علیتهران

1715سید یحییطباطبایی مرادی راضیه ساداتواحد امام علیتهران

15عزیزاهللکوچک نیاناهید واحد امام علیتهران

15اصغرلفظی قاضی بهاره واحد امام علیتهران

14محمد محیطی زهرا واحد امام علیتهران

18حبیب مال شاهی محمدرضا واحد امام علیتهران

-مجیدنصرتی کالشمی محمد مهدی واحد امام علیتهران

16احمدنظری محدثه واحد امام علیتهران

15داوودآقا طاهریانبهزادواحد انقالبتهران

17نصرت الهبازیانپریاواحد انقالبتهران

-حسنجانفزاحامدواحد انقالبتهران

-15سید علی اکبرحسینیشکوفهواحد انقالبتهران

17آقاباالدهقان اصلبهنامواحد انقالبتهران

16علی اکبرشاه محمدیانمحمدواحد انقالبتهران

14عطاالهشریفیعذراواحد انقالبتهران

171514چاپارصادق زادههاشمواحد انقالبتهران

14داوودعرب شیرازخدیجهواحد انقالبتهران

-ناصرعسگری نائینیآزادهواحد انقالبتهران

16علیرضالبیبیانامیرواحد انقالبتهران

15محمداسپاهیچمعمرواحد پونکتهران

14محمدتقیالماسیبیژنواحد پونکتهران

15اصغرحسن زادگان ترکفائزه واحد پونکتهران

15ناصرصدراییحریر واحد پونکتهران
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14عظیمصفار نژادمرضیه واحد پونکتهران

1514اسمعیلقاسمیعلیرضا واحد پونکتهران

14حمیدلسانینفیسهواحد پونکتهران

15احمدمیرزایی فردسپیده واحد پونکتهران

1816عباسعلیاحسانیمحمودواحد تهرانسرتهران

171514صادقامینیاسماعیلواحد تهرانسرتهران

14یوسفتحصیلیفریباواحد تهرانسرتهران

-محمداسمعیلزمانمریم واحد تهرانسرتهران

1615اسدالهفرهادیعلیواحد تهرانسرتهران

15مهراسبقشقایی منصوراندیشهواحد تهرانسرتهران

15علی اصغرمیرزاییزهراواحد تهرانسرتهران

15سیف الهولیزادهربابواحد تهرانسرتهران

-قرباناسدبیگیعبدالرضاآباد واحد جنتتهران

-عبدالرضااسدبیگیفاطمهآباد واحد جنتتهران

2017عادلتوکلی اصل بهاالدین آباد واحد جنتتهران

-محمد اسماعیلجراحعلیآباد واحد جنتتهران

-مهدیجوان مسعودآباد واحد جنتتهران

16محمدجواهری کچوسریساقیآباد واحد جنتتهران

14حکم الهخوش بینایرجآباد واحد جنتتهران

17اسماعیلخوشرو طارمسریزهره آباد واحد جنتتهران

16جوادسرابیصدیقه آباد واحد جنتتهران

15ایرجصالح زاده مهابادیرامتینآباد واحد جنتتهران

14رهبرعلیغنیمتیمرضیهآباد واحد جنتتهران

15محمدفراهانیمعصومهآباد واحد جنتتهران

15عباسقاسمیحمید آباد واحد جنتتهران

15عزیزالهمراد حاصلسپیدهآباد واحد جنتتهران

17کامیابمزینانیریحانهآباد واحد جنتتهران

14علیرضامس شناسمحمدآباد واحد جنتتهران

17مصیبنعمت شاهیآرشآباد واحد جنتتهران

-رضانقدی وندمیناآباد واحد جنتتهران

1615مرادعلینقی زادهآسیه آباد واحد جنتتهران

18سید مسیحهاشمیصدیقهآباد واحد جنتتهران

-حسینیوسفیآیداآباد واحد جنتتهران

17محمد جعفرافشارمرتضیواحد جیحونتهران
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161514سید حسینپورحسینیسیده طیبهواحد جیحونتهران

1614ابوالحسنتیموریحمیدرضاواحد جیحونتهران

17علیشمسحمیدواحد جیحونتهران

1715حمیدفتحیمریمواحد جیحونتهران

15محمد  کاویانیمحسنواحد جیحونتهران

14سید نادرمرتضوی باباحیدریسید یدالهواحد جیحونتهران

-حسناسحقیمحمدحنیفواحد دزاشیبتهران

-محمدکاظماسفندیاریامیرحسینواحد دزاشیبتهران

14احمدامامی تبارربابهواحد دزاشیبتهران

15ناصرامینیلقمانواحد دزاشیبتهران

1514حسینپرسان فومنیمریمواحد دزاشیبتهران

14محمودجاویدزهراواحد دزاشیبتهران

1614سیدهاشمچاوشیسیدعرفانواحد دزاشیبتهران

14محبعلیخلج امیرحسینیشعلهواحد دزاشیبتهران

17نعمت الهخیراللهیرضاواحد دزاشیبتهران

15جوادرضایینرگسواحد دزاشیبتهران

17سید احمدسجادیپریاواحد دزاشیبتهران

18ابوطالبصمدیصدیقهواحد دزاشیبتهران

15مرتضیضیاءالحقعذراواحد دزاشیبتهران

14تیمورفالحمعصومهواحد دزاشیبتهران

15احمدکاظمی اسفهپگاهواحد دزاشیبتهران

14خانعلیکلهرسودابهواحد دزاشیبتهران

14علیکنعانیمهریواحد دزاشیبتهران

14محمدمحسن زادهمریمواحد دزاشیبتهران

14لطف الهنیک ضمیرحسنواحد دزاشیبتهران

-عباسواسعیمحسنواحد دزاشیبتهران

15صفرعلیآشوری فراحمدواحد رسالتتهران

1615مهدیربیع گیالنیمریمواحد رسالتتهران

14ستارشکریروح الهواحد رسالتتهران

15غالم نبیمرادیاسدالهواحد رسالتتهران

-حکیممردانی کیویاسرافیلواحد رسالتتهران

14میرزامهردادیانسعیدواحد رسالتتهران

16علی اکبربهزادیرزاقواحد شرقتهران

14-محمدناصرخردمندمرضیه واحد شرقتهران
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15مسلمخودسوزبهارواحد شرقتهران

15عبدالهرشیدینفیسه واحد شرقتهران

-محمدرضاییشبنمواحد شرقتهران

-محمدرضارهیغالمرضاواحد شرقتهران

1514علیشکاریانپانیذواحد شرقتهران

16مسعودکوخاییسحرواحد شرقتهران

15مجیدلیرینسرینواحد شرقتهران

-غالمرضامرویامیرحسینواحد شرقتهران

15عباسنامی ادیبنرگسواحد شرقتهران

151514جوادیوسفیمجتبیواحد شرقتهران

14رضااحمدیسمانهواحد فرمانیهتهران

15مرتضیبدیعیساراواحد فرمانیهتهران

16بهنامبهشتیسهرابواحد فرمانیهتهران

--حمیدصادقی یکتانازنینواحد فرمانیهتهران

14محمدصفریاسراءواحد فرمانیهتهران

15مرتضیغنی پورمریمواحد فرمانیهتهران

-حمیدمتولیمانیاواحد فرمانیهتهران

14محمدثابت زادهگیتیواحد قلهکتهران

151515محمددانیالی خنجی سلیمانواحد قلهکتهران

1817محمدفکریبهزادواحد قلهکتهران

17حمیدرضامرادغزلواحد قلهکتهران

17غالمرضاندیمفاطمهواحد قلهکتهران

14-حسیننوروزی نوینمرضیهواحد قلهکتهران

-مرتضیامیرخانیآرشواحد قیطریهتهران

16حسینعابدینیسمانهواحد قیطریهتهران

17عبدالعلیکاکوالریمیعلیواحد قیطریهتهران

-غالمرضاخدابخشیدلساواحد مرزدارانتهران

-عباسعلیعبدیاعظمواحد مرزدارانتهران

20حسینسیرمصطفیورامینتهران

15کریمطبریفتانهورامینتهران

14بهرامفعلیمختارورامینتهران

15محمدعلیمحب خواهمریمورامینتهران

14رضانوش آبادیسجادورامینتهران

17عبدالمجیددباغچی مکریمتینرباط کریمتهران 
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-1414مهرعلیقزوینهندا رباط کریمتهران 

14-ابراهیممکرمی خمامیلیالرباط کریمتهران 

14-محمد علیرحیمی بهمنشهریار تهران 

14برهان اهللپهلوان  پورحسینشهریارتهران 

16محمد حسنحاجی عسگریبهراد شهریار تهران 

14حسیندهقانیمرتضی شهریار تهران 

18محمدعلیاسکندریالهامفارسانچهارمحال و بختیاری

17شمسعلیباقریزینبفارسانچهارمحال و بختیاری

15محمدصادقجعفریغفارفارسانچهارمحال و بختیاری

17کریمجمشیدیفرشیدفارسانچهارمحال و بختیاری

14حاجتمرادحیدریلیالفارسانچهارمحال و بختیاری

15علی کرمغفاریعارففارسانچهارمحال و بختیاری

14-یوسفکاوهپرستوفارسانچهارمحال و بختیاری

-خدابیلسکریمیایمانفارسانچهارمحال و بختیاری

14کریمهیبتیفاطمهفارسانچهارمحال و بختیاری

-جهانشیرفرهمندیانکرامت الهبروجنچهارمحال وبختیاری

15کورشنیکناممحمدمتین بروجنچهارمحال وبختیاری

15محمد حسینحسینی دستگردیاسماعیلشهرکردچهارمحال وبختیاری

16عوضرحیمینرگسشهرکردچهارمحال وبختیاری

16ابراهیمصالح زادهنجمهشهرکردچهارمحال وبختیاری

16کامرانفعال دستگردیبهارشهرکردچهارمحال وبختیاری

18یداهللکریمیان کاکلکیشکیباشهرکردچهارمحال وبختیاری

17حمیدکوهی فایقآرشامشهرکردچهارمحال وبختیاری

16محمد علیکیانی هرچگانیاحمدشهرکردچهارمحال وبختیاری

16مجتبیمحمدیمهرانشهرکردچهارمحال وبختیاری

1718بخشعلینصیر پورجانعلیشهرکردچهارمحال وبختیاری

15ابراهیمدادرس مقدممبینابیرجندخراسان جنوبی

14محمدمحسنیمحمدحسینبیرجندخراسان جنوبی

151614عباسعلیمحمودیمهدیبیرجندخراسان جنوبی

-غالمرضامیامیایلیاخضری دشت بیاضخراسان جنوبی

15ابراهیمتقی زادهسیدعلیقاینخراسان جنوبی

17اسماعیلزارعی پردونصدیقهقاینخراسان جنوبی

-محمدقائمقائمیسعادت ساداتقاینخراسان جنوبی

-حسینحیرانیمائدهبردسکنخراسان رضوی
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15رضارجبیمحمدنویدبردسکنخراسان رضوی

-1517عبدالکریمتراب احمدی عبدالرحیم تربت جامخراسان رضوی

14علی اصغرکاللیمحمد حسین تربت جامخراسان رضوی

14علیرضانوروزیمحمد امینتربت جامخراسان رضوی

14اسماعیلیعقوبیفاطمهتربت جامخراسان رضوی

15محمدتوکلیهماتربت حیدریهخراسان رضوی

-حمیدحسینیسیده آتناتربت حیدریهخراسان رضوی

-علی اکبررجبیزهراتربت حیدریهخراسان رضوی

15حبیبفالح مهنهارغوانتربت حیدریهخراسان رضوی

14علیرضامجتهدیپدیدهتربت حیدریهخراسان رضوی

14محمدرضامسافروحیدتربت حیدریهخراسان رضوی

15احمدرضامغول زادهفاطمه تربت حیدریهخراسان رضوی

14علیرضااعرابیمحمدمهدیسبزوارخراسان رضوی

18حسینامامی رادجوادسبزوارخراسان رضوی

14حسنخسروجردیرقیهسبزوارخراسان رضوی

-حسنصدرانیاعارفهسبزوارخراسان رضوی

15کاظمفصیح فرنفیسهسبزوارخراسان رضوی

-علی اکبرقلی زادهزینبسبزوارخراسان رضوی

-حسینکمالی فرسمانهسبزوارخراسان رضوی

17سید رضافرهیحمیده ساداتسرخسخراسان رضوی

1614اسداهللبابایی شغل آبادریحانهقوچانخراسان رضوی

1614محمدحسینخوشروعلی آبادیرضوانقوچانخراسان رضوی

14محمدصمدیعلیقوچانخراسان رضوی

15غالم رضارستگار امیر حسینکاشمرخراسان رضوی

-حسینزیباییآینازکاشمرخراسان رضوی

14 حمیدصالحیانمعینکاشمرخراسان رضوی

15محمد مهدیفکورسارهکاشمرخراسان رضوی

16علی اصغرقنادافسانهکاشمرخراسان رضوی

15محمد  محمدی مقدممریمکاشمرخراسان رضوی

-محمد حسینهژبریمهدیکاشمرخراسان رضوی

14مهدییزدانیمحدثهکاشمرخراسان رضوی

17حسینبهروزامینگنابادخراسان رضوی

1415سید محمدولی الهیالهه ساداتگنابادخراسان رضوی

16جواداخالقی پورژابیزمشهدخراسان رضوی
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18مسعودارغوانیفرهادمشهدخراسان رضوی

14حسناصغرنسبمرضیهمشهدخراسان رضوی

16محمدافضلی نصرآبادمحمد حسنمشهدخراسان رضوی

15مرتضیایروانی نجفیمحمدرضامشهدخراسان رضوی

14یدالهبخت آزماجاللمشهدخراسان رضوی

17عباسبدیهی زراعتیالهاممشهدخراسان رضوی

16مهدیپورحسینمحمد مهدیمشهدخراسان رضوی

14محمدعلیتوحیدی گلمریممشهدخراسان رضوی

17محمدحسنحاجی جعفریملیحهمشهدخراسان رضوی

14امیر عبدالهحبیب زاده شجاعیسحرمشهدخراسان رضوی

1816مجیدحجّارمرصادمشهدخراسان رضوی

15کاظمخزائیکوروشمشهدخراسان رضوی

15جعفرخسرویفرزانهمشهدخراسان رضوی

1514پرویزذاکرینادیامشهدخراسان رضوی

14حسنرمضانی تجنکیثنامشهدخراسان رضوی

1416ماشاالهروح بخش باغی اولسیده مریممشهدخراسان رضوی

-خلیلسرمدیانزهرا مشهدخراسان رضوی

17علی اکبرسقایانسعیدمشهدخراسان رضوی

-محمد باقرسلیمان تبارشهرهمشهدخراسان رضوی

18ابوالفضل شرایعیمسیحمشهدخراسان رضوی

16محمد جمعهصالحی یگانهفاطمهمشهدخراسان رضوی

15عبدالحسینعبداله پور مقدممجیدمشهدخراسان رضوی

1715محمد علیعطاران ایرججوادمشهدخراسان رضوی

15محسنعلیشاهی طوسیزهرامشهدخراسان رضوی

15محمدرسولغالمحسینیانعلیرضامشهدخراسان رضوی

15قنبرعلیفاضلصدیقهمشهدخراسان رضوی

16علی اکبرفرخندههادیمشهدخراسان رضوی

17جوادفکور معنویفاطمهمشهدخراسان رضوی

-کامرانفیاضشعلهمشهدخراسان رضوی

16محمدقاسم نژادمرضیهمشهدخراسان رضوی

-غالمرضاکاظم پورمرضیه مشهدخراسان رضوی

14ابراهیمکاههبتولمشهدخراسان رضوی

-محمدرضاکرمیبهارمشهدخراسان رضوی

14محمدرضاکوه گرداعظممشهدخراسان رضوی
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-17مهدیالجوردیفاطمهمشهدخراسان رضوی

14محمد حسینمحمد تقی زادهکاظممشهدخراسان رضوی

17سید عیسیمحمدی سر تختیزهرا سادات مشهدخراسان رضوی

1816محمدجوادمشکی باف مقدمفاطمهمشهدخراسان رضوی

17محمد باقرمعینی مجدستایشمشهدخراسان رضوی

14اسداهللمهدیان طرقیفاطمهمشهدخراسان رضوی

15رفیع اهللناسوتی هما مشهدخراسان رضوی

15حسینناظریمهنازمشهدخراسان رضوی

171514سیدابراهیمنبی پورسیدحسنمشهدخراسان رضوی

15محمودنظریعلیرضامشهدخراسان رضوی

15علیرضانوراییزهرامشهدخراسان رضوی

-ادینه محمدولی پورزهرامشهدخراسان رضوی

14-رمضانعلییعقوب زادهمحمدصادقمشهدخراسان رضوی

-حسنموسویمهدیه ساداتمه والتخراسان رضوی

14مصیبامینی عذرانیشابور خراسان رضوی 

1715حمید آقاجانیهلیانیشابور خراسان رضوی 

15بدرالدینبدیعهاله نیشابور خراسان رضوی 

-حسن شورکشیمتیننیشابور خراسان رضوی 

15علیرضاشورگشتی مائدهنیشابور خراسان رضوی 

15مرتضی کیکاوسیکیانانیشابور خراسان رضوی 

1515حبیب الهناصری سمیرانیشابور خراسان رضوی 

15ولیالهیناهیدبجنوردخراسان شمالی

16ولیالهیاعظم بجنوردخراسان شمالی

15عبداللبهادریساسان بجنوردخراسان شمالی

15حسینپژوهانحسن بجنوردخراسان شمالی

16سیدرضاتاراآرزوبجنوردخراسان شمالی

15علیحسنعلی زادهتکتم بجنوردخراسان شمالی

-1415محمدعلوی زادهسیده مریم بجنوردخراسان شمالی

15حسینمحمودی مظفرمصطفیبجنوردخراسان شمالی

14احمدمعروفغالمرضا بجنوردخراسان شمالی

1714غالمحسینناصری مقدمفرزانه بجنوردخراسان شمالی

161615علی محمدنعمتیمحمدحسین بجنوردخراسان شمالی

161614علییزدانیرضا بجنوردخراسان شمالی

14محمودفرهادیضحاشیروانخراسان شمالی
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1815رجبعسکرنیاکریمگتوندخو زستان

15باقیمحمدییوسف گتوندخو زستان

15عظیممیردریکوندمریماندیمشکخوزستان

1615هرمزاسعدیمریماهوازخوزستان

15قایداسالمی نسبزینباهوازخوزستان

15عامراقامیامیراهوازخوزستان

15عبدالکریمامیدیمحمداهوازخوزستان

14هوشنگبابادی وندعلیاهوازخوزستان

1514غالمرضابساک کاظمیبهنوشاهوازخوزستان

-غالمحسنپارساییمختار اهوازخوزستان

15قاسمپورناصریعلیرضااهوازخوزستان

15رضاحیدری کاهکشریحانهاهوازخوزستان

15اردشیررستمی جلیلیانمرضیه اهوازخوزستان

14سید رسولسیف السادهسیده سانازاهوازخوزستان

16نادرشالوییمرضیه اهوازخوزستان

15محمدعامریفواداهوازخوزستان

15محمدعزیزی فردسمیرااهوازخوزستان

17ستارفرامرزیسمیهاهوازخوزستان

15علی یارقاضیزینباهوازخوزستان

19مسعودکیفرخیمیالداهوازخوزستان

1516علیمشعل پورفردخلیلاهوازخوزستان

16عبدالحسننژاد مقدمایماناهوازخوزستان

15علینیک پورآرشاهوازخوزستان

14مرتضیدستینهامیدآبادانخوزستان

14محمدموسایی زادههیفاءآبادانخوزستان

15عین الهرحیمیمعصومه بندرامامخوزستان

15علی بریحیفاضلبندرماهشهرخوزستان

14عبدالرحمانجاللیفاطمهبندرماهشهرخوزستان

1515عبداهللعکرشعادلبندرماهشهرخوزستان

15شکراهللقنواتیزینببندرماهشهرخوزستان

1514علی حیدرگودرزیعلیبندرماهشهرخوزستان

15یوسفمهدی پورحسینبندرماهشهرخوزستان

15رستمنژادی گماریصادق بندرماهشهرخوزستان

14سعیداقبالیفاطمه بهبهانخوزستان
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16ساالربابلی زراعتیجلیلبهبهانخوزستان

16شعبانپورشریفمجیدبهبهانخوزستان

15مسعودحامدیالههبهبهانخوزستان

1715موسیسروریسیمابهبهانخوزستان

1415حسنسعیدیانراضیهبهبهانخوزستان

15نعمت اهللعبدالرحیمیرضوان بهبهانخوزستان

1415جمعهفرید نیامریم بهبهانخوزستان

-14قدیرقدرجانیزهرابهبهانخوزستان

1415شعبانقنبری برزیانخدیجهبهبهانخوزستان

14منصورمحسنییاسمنبهبهانخوزستان

14جاسمزهیریخلیلرامهرمزخوزستان

15حسینرشیدی بیرگانیرعناشوشترخوزستان

1815سیدکرمسالمیسید امینشوشترخوزستان

1716سیدناصرموسویسید حسین شوشترخوزستان

-محمدحسین پورسیاوشمسجدسلیمانخوزستان

16عبدشاهشنیانپیمانمسجدسلیمانخوزستان

1615حسینجعفریمحمدهندیجانخوزستان

15ابوالفتحآرپناهیمحمددزفولخوزستان 

16غالمعباسثمریامیندزفولخوزستان 

-1414محمدصالحی مبارکهمریمدزفولخوزستان 

16عبدالرحیمفراوشاحمددزفولخوزستان 

14علیرضاکرمی فرمحمددزفولخوزستان 

15حسنکاله مال زادهعباسدزفولخوزستان 

1614نجفعلیمحمودیمهنوشدزفولخوزستان 

-کاظمیاقدوسعلی دزفولخوزستان 

-عبدالرحیم کریمی پور سارا شوش خوزستان 

1816حبیب الهباباییزهراابهرزنجان

-اسد الهحسینیزهراخرم درهزنجان

14رضاکردلوبهنامخرم درهزنجان

16جمالارغندحسام الدینزنجانزنجان

1517سهرابجمشیدیمحمودزنجانزنجان

16فتحعلیطوماریمسعودزنجانزنجان

14رمضانفتحیساناز زنجانزنجان

15علی حسینکبودوندنگینزنجانزنجان
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14ناصرسلیمیعلیرضاسلطانیهزنچان

1415محمودعلی محمدیصادق سلطانیهزنچان

-حسینقادریرسولدامغانسمنان

14مهدیمزینانیمریمدامغانسمنان

15کاظمبندارزمانسمنانسمنان

15علیخرم جاهدشیرینسمنانسمنان

16غالمعلیرستمیمسعودسمنانسمنان

14مسیبرضاییقنبرسمنانسمنان

16علیخانرفیعیحسنسمنانسمنان

16حکمت الهشادمانیساحلهسمنانسمنان

14ابوالفضلشاه مرتضیسید مریمسمنانسمنان

15محمدشیرعلیفاطمهسمنانسمنان

15محمودمحمودی خواهمریمسمنانسمنان

1617حسنرحیمیحمید شاهرودسمنان

-حسینعلیرضاییمحبوبهشاهرودسمنان

16علیرضاعربعبدالرضاشاهرودسمنان

15نصرت الهکریمیرقیهشاهرودسمنان

1817حسنمحمدمغانیمحمدمهدیشاهرودسمنان

-علیرضامطهری نژادامینشاهرودسمنان

15جمالملکیسوسنشاهرودسمنان

-یارمحمدایرندگانیمحمد عظیم ایرانشهرسیستان و بلوچستان

17داد محمدبامریابوذرایرانشهرسیستان و بلوچستان

1617داودکاوندیحسینچابهارسیستان و بلوچستان

-محمدحسیننظریعلیرضاچابهارسیستان و بلوچستان

-غالمعلیسامانیعباسعلیزابلسیستان و بلوچستان

-1415نادرناروییمحمد یاسرزابلسیستان و بلوچستان

14محمدشریفترشابیفرهادزاهدانسیستان و بلوچستان

-سعیدثمرهعصمتزاهدانسیستان و بلوچستان

15موسیجرمهدیزاهدانسیستان و بلوچستان

15قاسمحمیدیان پورمحسنزاهدانسیستان و بلوچستان

--علیرضازاهدمژگانزاهدانسیستان و بلوچستان

15سلیمانکرداورنگفرهادزاهدانسیستان و بلوچستان

15غالمرضاکولمیثمزاهدانسیستان و بلوچستان

14احمدهراتی میرزاییزهرهزاهدانسیستان و بلوچستان
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-محمدبهمنیاعظمسراوانسیستان و بلوچستان

14نصرت الهمتقی نژادخسروکاشانصفهان

-حمیدبهنیاریحانهاستهبانفارس

14غالمرضاحاجی پوربهراماوزفارس

14محمد رضاحسنیحلیمه اوزفارس

1414اسدالهتوکلیانمنیرهآبادهفارس

-محسندهقانیپریماه ساداتآبادهفارس

1616خلیلقیومی زادهالهامآبادهفارس

-علیمحسنیفاطمهآبادهفارس

-1514حسنمرادیاکبرآبادهفارس

1515اسفندیاریونسیرضاآبادهفارس

-امرالهبهمنینرگسخرم بیدفارس

14طوفانحیدری فردسعیدهخرم بیدفارس

16اسماعیلخاکپورسجادخرم بیدفارس

17علی اکبرزالفاطمهخرم بیدفارس

14عبدالغفارستودهاسماءخرم بیدفارس

-خلیلعابدیفاطمهخرم بیدفارس

-14حسینغالمیمحمدهادیخفرفارس

-عباسغالمیحسینخفرفارس

15محمد شریفشاکرعلیرضادارابفارس

14بهلولعطاییدیدارقلیدارابفارس

-یدالهحسنینجمهسپیدانفارس

-لطفعلیشمشیریعلی رضا سپیدانفارس

14-احمدهوشیاری فر محمد هاشمسپیدانفارس

14رسولامینیزهراسروستانفارس

-محمدهاشمدهقان خلیلیجابرسروستانفارس

15روح الهمسیح زادهفاطمهسروستانفارس

1615غالمعلیاتردی شیرازیمحمد شیرازفارس

14قاسماسفندیاریسبحانشیرازفارس

-محموداسالمی جهرمیرفیعهشیرازفارس

1515ایازخاناعرابیمحمدمهدیشیرازفارس

14اکبرامامیمرضیهشیرازفارس

18علی بازبذر افشانحسینشیرازفارس

14سید جاللبالدیایلنازشیرازفارس
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-حسنبهادریمحمد طاها شیرازفارس

17روزعلیبهمئینعمت الهشیرازفارس

14محمد قلیتوکلیلیالشیرازفارس

-حمیدخائف پناهسعیدشیرازفارس

1415عبدالرضاخدامیفهیمهشیرازفارس

16اسماعیلخوش نیتمحمد شیرازفارس

-مصطفیدریاییکیمیاشیرازفارس

-حسندهقانیمریمشیرازفارس

16بهمنرجبیآرزوشیرازفارس

15حسینرحیمیفرهادشیرازفارس

15عباسرخ بخش زمینراضیهشیرازفارس

-طارقرشودروشنکشیرازفارس

15احمدرضائیانمحسنشیرازفارس

14کرامت اهللرنجبرمحمدرضاشیرازفارس

14عوضزارعفاطمهشیرازفارس

14قربانعلیزارعیحمیدرضاشیرازفارس

1614محمدزاهدیبهرامشیرازفارس

14ابراهیمزیانیمحمدشیرازفارس

-مجیدسرشاریمحمدشیرازفارس

14قاسمشهبازیفردپردیسشیرازفارس

14عباسصابریسیناشیرازفارس

16ابراهیمصادقیمریمشیرازفارس

15صادقظریفیمهزادشیرازفارس

15احمدقربانی باوریانیمحمد جوادشیرازفارس

14محمدرحیمکارگرشیماشیرازفارس

14صمدکاظمیمحمد علیشیرازفارس

15ابراهیمکشاورزیفاطمهشیرازفارس

14سلبعلیکوهی کرادهاسماعیلشیرازفارس

14محمد علیمحمدیفاطمهشیرازفارس

14-حبیبمظفرمهدیشیرازفارس

14عبدالهمقیمیطاهاشیرازفارس

-سید جعفرموسویسید محمد شیرازفارس

-عبدالرسولنعمت اللهیعلی رضاشیرازفارس

-محمدجوادنگهدارحقیقتعلی اصغرشیرازفارس
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-عبدالرحیمنوری مندپریساشیرازفارس

1614اصغراستادیمحدثهفسافارس

1514حمیدباقوتمحسنفسافارس

14نصرالهترابینیلوفرساداتفسافارس

-حمیدخرمفاطمهفسافارس

-علیزبردستطاهرهفسافارس

14قاسمزمانیمحسنفسافارس

1514نوازالهصداقت فرمحمدعلیفسافارس

14علی عسکرقربانیحسینفسافارس

15حسینمعصومیمریمفسافارس

1615عبدالرحمانهماییحمیدرضافسافارس

14حسیندهرمی نیارضافیروزآبادفارس

-غالمرضامنعمی پورمهدیفیروزآبادفارس

15جمشیدناصری علیاییجاللفیروزآبادفارس

14-منصورمردانیمحبوبهکازرونفارس

15مهرزادارجمندیفرشیدکوارفارس

-بهرامرفیعیآرزوگراشفارس

14حسنزارع سعیدآبادیمحسنگراشفارس

15محمدباقرشیخیمهدیگراشفارس

14عین الهنعمتیامیدگراشفارس

16علیبذرکارحبیب المردفارس

1716احمدرحیمیزهراالمردفارس

17عباسطاهریمحمدالمردفارس

16ابراهیم علیزادهعلیالمردفارس

17غالم عباسمنفردمرضیه المردفارس

14مختارخلیفهآزادهمرودشتفارس

-امیردرودیسمیرامرودشتفارس

15اله کرمرهنمازهرامرودشتفارس

--کبکعلیایزدیحبیب الهممسنیفارس

15امیدعلیزارع خفریزهراممسنیفارس

1516بهمنسلیمانیمحمدحسینممسنیفارس

15شکرالهکشاورزیالهامممسنیفارس

14جهانگیرمحمدیحسنممسنیفارس

-15عزت الهآتش پارهشیدانی ریزفارس



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14عبدالرضاجاللینجمهنی ریزفارس

-خلیلحاجی محمدیمحسننی ریزفارس

--امان الهرحیمیحدیثنی ریزفارس

14جلیلشکوهینیلوفرنی ریزفارس

-میرزاهاشمیمسعودنی ریزفارس

14یوسفحاتمی میانده محبوبه جهرمفارس 

16اسماعیل یعقوبی مرضیه جهرمفارس 

-علی قلی امینی نور علی زرین دشت فارس 

-محمد سخنگو سپهر زرین دشت فارس 

-قیطاس سخنگو محسنزرین دشت فارس 

-غالم سخنگو عباس زرین دشت فارس 

14شعبان نعمتی علیا زرین دشت فارس 

15مصطفیرزاقیبنیامینالوندقزوین

16شیرزادشاقالنیمحمدمهدیالوندقزوین

15علی اوسطعسگریمحمدطاهاالوندقزوین

16میرنقیعلیزاده حسینیعلیرضاآبیکقزوین

17محمدرضاغالم طجریمژگان آبیکقزوین

15یدالهرحمانیفریباتاکستانقزوین

15محرمرحمنیمعصومهتاکستانقزوین

15بهمنقلعه قوندستارهتاکستانقزوین

14سهراببرزگر زیارانینسرینزیارانقزوین

15ابوالقاسمصابونی زیارانیزهرازیارانقزوین

14حیدرکاظم زادهسحرزیارانقزوین

15رحمتنجفی زیارانیسعیدزیارانقزوین

14علی احمدیان فرشته قزوینقزوین

17عین الهافشاریملیحهقزوینقزوین

17حسین آقاخانی محبوبهقزوینقزوین

14محمدباباییآزیتاقزوینقزوین

16علی اصغرپاک نیت زهرا قزوینقزوین

15مسعودتوکلنازنین زینب قزوینقزوین

1815محمد باقرتوکل زادهفاطمه قزوینقزوین

14جبارجباریلیالقزوینقزوین

15محمد حسینجلیله وندفاطمه قزوینقزوین

16محمد علیجمالیمهدیقزوینقزوین
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15حسین چیتگر زاده پویان قزوینقزوین

16براتعلی حسین پورمحمد قزوینقزوین

17هادیحسینیمهرداد قزوینقزوین

15غالمعلی درویش عجمی مهناز قزوینقزوین

15مصطفیربیعیمحمد حسین قزوینقزوین

15شکراله رئیس سمیعی مونا قزوینقزوین

16سید محمدسکاکبتول ساداتقزوینقزوین

14-تقیسلطان لو محمد قزوینقزوین

16قربانعلیشهبازیزین العابدین قزوینقزوین

14-علی طباخ قزوینی سجادقزوینقزوین

14علی اکبرعباسپور شادی قزوینقزوین

14اسدعلی آقایی گلستان قزوینقزوین

1716مهدی غالمی فاطمه قزوینقزوین

15فتح اله فرمانی سما قزوینقزوین

16رضا کریمیسمانه قزوینقزوین

-عباسکشاورز شاهبازمصطفیقزوینقزوین

14اکبرکشاورزمحمدیانسمیهقزوینقزوین

-حسین مسگریساراقزوینقزوین

1717محمد قلی مظفری جوادقزوینقزوین

14ولی الهمعروفیلیال قزوینقزوین

18جابرمهدوی کیاسمانهقزوینقزوین

15عبدالهنورمحمدیرفعت قزوینقزوین

15قاسم نوری مهدیهقزوینقزوین

14ابراهیم علی داداشعلیطاهره آوجقزوین 

14مجیداسماعیلیکسراقمقم

17مهدیآزادعلی اصغرقمقم

17ابوالقاسمباغبان زادهمریمقمقم

15مصطفیبدریمحمدعلیقمقم

16ابوالفضلبهرامیحمیدهقمقم

17خلیلجزایریبهارهقمقم

17داودخادمیمحمودقمقم

1615ناصرخوش لهجه نافعاعظمقمقم

--قاسمدهقانی گلستانیمهدیقمقم

17حسیندولتیعلیقمقم
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14غالمعلیرستمی یسارعلیقمقم

14محرمعلیعباسی مسلمحمدالهقمقم

1415محمدمهدیمعزیزهراقمقم

16محمدمهدیموسویسارا ساداتقمقم

15روح الههژبریریحانهقمقم

-ابوالفضلیزدی زادهحمیدرضاقمقم

14رشیدترابیضیاءالدینبیجارکردستان

15توفیقاحمدیقانعدیواندرهکردستان

1516یداهللسلیمانیانوردیواندرهکردستان

1415انورسلیمانیسارادیواندرهکردستان

1515عابدشهبازیآریاندیواندرهکردستان

15محی الدینحسینیفاطمهسقزکردستان

-16محمد رسولفتاحیانمسعودسقزکردستان

16عبدالقادریوسفیعبدالرحمن سقزکردستان

15هادیافراسیابینازنینسنندجکردستان

1514یدالهآرامیمختارسنندجکردستان

-16عبدالهچارداولیآواتسنندجکردستان

16هوشنگدارابیمحسنسنندجکردستان

14محمدنبیصادقیفوزیه سنندجکردستان

14بختیارطهماسبی رادسیناسنندجکردستان

16توفیقعزیزیامیدسنندجکردستان

15محمدصالحغفاریگالویژسنندجکردستان

15محمدرشیدکردنژادشعله سنندجکردستان

1414شریفخلیلیفریدقروهکردستان

16محمدرضاکردستانیزکریاقروهکردستان

1415کریممیمنت آبادیمحسنقروهکردستان

15نورمحمدهاشمیسیده طیبهقروهکردستان

14فتاحناصریسوسنکامیارانکردستان

16جمالدیهیمژینامریوانکردستان

1715سعدیراست خدیوشنیامریوانکردستان

1714فرحانفرحانبیباکمریوانکردستان

-محمد کریممومنیمحمدمریوانکردستان

15قنبربارانی برواتیمژگان بمکرمان

14مهدیدرزادهشیمابمکرمان
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-محمودزارع پورمینابمکرمان

16ابوالقاسمشاهرخیمجیدبمکرمان

1514رضافقیرآبادیمحمدعلیبمکرمان

-شهریارافتخاریشهرامجیرفتکرمان

-علیجانبهرآسمانیرمضانجیرفتکرمان

-محمدحسینیسید اصغرجیرفتکرمان

15گرامحسینی زادهطاهرهجیرفتکرمان

-1414محمددهقان پورعلیجیرفتکرمان

16محمدساالرکریمیفاطمهجیرفتکرمان

-1414ابراهیمشریفیفاطمهجیرفتکرمان

-مختارفهیمیمصطفیجیرفتکرمان

-1414فرج الهمشایخیولیجیرفتکرمان

15حبیبشریفی رستم آبادیوحیدرفسنجانکرمان

14ابوالقاسمصفاری پاریزیعلیرضارفسنجانکرمان

1515امان اهللفاتحی مرجمنصوررفسنجانکرمان

14محمدمحمدقاسمیحجترفسنجانکرمان

14جهانبخشایزدیجهانگیرزرندکرمان

-یعقوبقادریخدیجهزرندکرمان

1917محمدهمتی سراپردهیدالهزرندکرمان

17محمدرضاپورحمزهبهارهسیرجانکرمان

17مهدیسجادیمحمدرضاسیرجانکرمان

-حسنشیبانی تذرجیمریمسیرجانکرمان

14حسینروزبهی بابکمحمدرضاشهربابککرمان

-غالمحسینقدوسیزهرهشهربابککرمان

14علیرضاابراهیمی شاه آبادییاسرکرمانکرمان

1614علیاخالقی نسبکمالکرمانکرمان

15محسندهقانیمحمدجوادکرمانکرمان

1615حسنشمسی گوشکیمحمودکرمانکرمان

16سعیدعامریمژدهکرمانکرمان

16اکبرعسکریانناهیدکرمانکرمان

1717احمدفرح بخشامینکرمانکرمان

18احمدقاسمیمهرانکرمانکرمان

14علیکاربخش راوریمریم کرمانکرمان

16محمدجوادکاظمی مقدمسوسنکرمانکرمان
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16حسینمحمودی منشمهدیکرمانکرمان

15حاجی آقاناصری کریموندناهیدکرمانکرمان

17حسیننژادشاهرخ آبادیمحمدکرمانکرمان

16جواداحمدیمبیناکوهبنانکرمان

17علیحسنی مهرمهدیهکوهبنانکرمان

14محمودخیر اندیشمحمدجوادکوهبنانکرمان

-حمیدضیا الدینیامیر حسامکوهبنانکرمان

-احمد علیکشاورزیزهراکوهبنانکرمان

14حسینمحمد حسنیعباسکوهبنانکرمان

-رضاهاشمپورحسنکوهبنانکرمان

16حمیدشمسی فرشتهشهربابککرمان 

16عباسمرادیان گهرتیوحید شهربابککرمان 

-علیالیاسیرسولاسالم آباد غربکرمانشاه

-باقرتمریفرزانهاسالم آباد غربکرمانشاه

-16علی اشرفتهامی فردمیالداسالم آباد غربکرمانشاه

15محمدحاتمیرحیماسالم آباد غربکرمانشاه

15اله بخشرستمیرخشندهاسالم آباد غربکرمانشاه

16محمد رضاصحراییمریماسالم آباد غربکرمانشاه

14حمدالهغالمیمحمدمهدیاسالم آباد غربکرمانشاه

14ماشاءالهباپیرزادهحجت الهسرپل ذهابکرمانشاه

1415علی حسنبخشایششهریارسرپل ذهابکرمانشاه

17علیجانصفریعبدالحسینسرپل ذهابکرمانشاه

-محمدعلیعرب اسدیعلیرضاسرپل ذهابکرمانشاه

1415قبادمرادویسیمهدیسرپل ذهابکرمانشاه

-عبدالهمرادیزهراسرپل ذهابکرمانشاه

14مرادناصریصفدرسرپل ذهابکرمانشاه

15امیراسالمیعلی سنقرکرمانشاه

-حمیدرضابشیریپوریاسنقرکرمانشاه

15اکبرقاسمیفائزهسنقرکرمانشاه

15بهنامکریمیسمیرا سنقرکرمانشاه

14بگ محمدذوالنوریپیرمحمدصحنهکرمانشاه

14قهرمانرحیمیشهرام صحنهکرمانشاه

1614ناد علیسلیمانیمحسنصحنهکرمانشاه

1516ایرجسلیمانیفاطمهکنگاورکرمانشاه
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16ایرجغالمیدریاکنگاورکرمانشاه

-عیسیفعله گریمحمدکنگاورکرمانشاه

16مرادکریمی وفاطیبههرسینکرمانشاه

-عزتعلی احمدی طهنه منوچهر کرمانشاه کرمانشاه 

1816حجت اله امیری حمید کرمانشاه کرمانشاه 

16علیداد امینی سعید کرمانشاه کرمانشاه 

1614شمس اله تابناک پور فرزانه کرمانشاه کرمانشاه 

161615زینعلی حسین زاده مجد مظفر کرمانشاه کرمانشاه 

1615یاولی رشیدی فرد محمدمهدی کرمانشاه کرمانشاه 

1414پاشا زنگنه مصطفی کرمانشاه کرمانشاه 

14احمد مراد سپهر اکبر کرمانشاه کرمانشاه 

161614ولی شیخی همایون کرمانشاه کرمانشاه 

16عطاءاله طهماسیان لیدا کرمانشاه کرمانشاه 

15یداله عبدی نوشین کرمانشاه کرمانشاه 

14احدکاوسی جواد کرمانشاه کرمانشاه 

1815علی یوسفی محمدمهدی کرمانشاه کرمانشاه 

1415شیرزاددانشوراعظم دهدشت کهکیلویه و بویراحمد

1516سعیدروانفاطمهدهدشت کهکیلویه و بویراحمد

-جانقلیروزبهانرمضاندهدشت کهکیلویه و بویراحمد

14شکرالهفاطمی امجدفاطمهدهدشت کهکیلویه و بویراحمد

14فضل اهللنریمانسجاددهدشت کهکیلویه و بویراحمد

14امرالهعناییمحمودباشتکهگیلویه و بویر احمد

-فرج الهکرمیعبدالهباشتکهگیلویه و بویر احمد

-اسحاقهاشمی پورزهراباشتکهگیلویه و بویر احمد

-ارسالنحبیبی اصلپرویزبهمئیکهگیلویه و بویر احمد

1414سید علیسادات نیاسید عباسبهمئیکهگیلویه و بویر احمد

1516علمدارصالحی نژادسجادبهمئیکهگیلویه و بویر احمد

14عباسقلیپناهپوریسرونازیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

14طوفانیشاکرینریمانیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

17احمدفاطمیمهرنازیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

16صدرالهمحرابی نژادفرهادیاسوجکهگیلویه و بویر احمد

-محمد شریفخاضعسید شریف چرامکهگیلویه وبویراحمد

1415نعمت الهرحمانیمجیدچرامکهگیلویه وبویراحمد

16خیرالهخرممهدیگچسارانکهگیلویه وبویراحمد
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14محمدحسینی واعظفاطمه ساداتآزادشهرگلستان

14فرهادزارع طیالنیامیرعلیآزادشهرگلستان

1415فتح الهجاهدییدالهرامیانگلستان

16علی اصغرخزاییبراتعلی رامیانگلستان

-غالمعلیقیدیعلیرضارامیانگلستان

-محمدعلیاعلمشاهیمعصومه علی آبادکتولگلستان

14حسنآسودهاحمدعلی آبادکتولگلستان

-14ابوالقاسمسیدرضائیسیدمحمدعلی آبادکتولگلستان

14مظفرعلی محمدیمنیرهعلی آبادکتولگلستان

-عبداجلیلسنچولیمهردادگالیکشگلستان

15احمدامیریمریمگرگانگلستان

15احمدترکمان غالمیمحمد سام گرگانگلستان

1614سید حسینحسینی نودهملیحه ساداتگرگانگلستان

14نور علیشکیفاطمهگرگانگلستان

15احمددوردیکرتوماججاللگرگانگلستان

16محموداسالمی مقدمساراگنبدکاوسگلستان

1615بایرام محمدآقچه لیعبدالظاهرگنبدکاوسگلستان

1416غالمعلیبختیاریمهرالهگنبدکاوسگلستان

-محمودرضاییحمیدرضاگنبدکاوسگلستان

15ابراهیمشهرکیستایشگنبدکاوسگلستان

17محمدعلیعلی آبادیفاطمهگنبدکاوسگلستان

16ارازگلدیکسلخهکوروشگنبدکاوسگلستان

17قنبرمحبیمریمگنبدکاوسگلستان

14علی اصغرناصریمهیارگنبدکاوسگلستان

14مسلموامنانیمحمدرضاگنبدکاوسگلستان

14محمدپورنجارمعصومهرشتگیالن

-محمدرضاحقدوستامیرحسینرشتگیالن

17حسنرمضان نژادراضیه رشتگیالن

-سیداحمدرئیس زاده ضیابریمیرهادیرشتگیالن

14رضازارععلی رشتگیالن

15طهماسقوی پنجه دیگه سرافریبرزرضوانشهرگیالن

1516فردوسنوریصونارضوانشهرگیالن

16عزت اهللصابری منشعلی اکبررودبارگیالن

-داریوشمصلحیفاطمهرودبارگیالن



یپا
چل

ت
تاب

ک

ته
کس

ش

خ
ثنس
ثل

نام پدرنام خانوادگینامشعبهاستان
نتایج

14علیاسکندریکلثوم رودسرگیالن

17محمودبهرامیفاطمه رودسرگیالن

16عبدالرحیمخان باباییمریمرودسرگیالن

14علیرضادلمانیانالدنرودسرگیالن

14کاظمشفاهیجعفررودسرگیالن

17حمیدرضاصادق پورمریمرودسرگیالن

14جعفرنبویاسمعیلرودسرگیالن

1615هادیسجادپورحسینصومعه سراگیالن

14هومنشاهینملیکاصومعه سراگیالن

14بازعلیچائیچیصمدالهیجانگیالن

-ححسنرمضان نژادراضیهالهیجانگیالن

-15سیدکمالرمضانی کریمیسیدهادیالهیجانگیالن

16محمدحسینغالمی حاجی سراییزهراالهیجانگیالن

15رضافکری سوستانیآرتینالهیجانگیالن

-فرزادبیژنگ تاراماسالگیالن

-شومرسخوشنواسمیهماسالگیالن

-ولیشکاریامیر مسعودماسالگیالن

1716احمد اسالمیفرهاداملشگیالن 

17علی محمدعارفیمریمازنالرستان

15کریمرستمیپیمانالشترلرستان

1618عبدالرضاگلپایگانیمریمالیگودرزلرستان

15علیبیرانونداحمدبروجردلرستان

15احمدپارساریحانهبروجردلرستان

-14مصطفیحمزه لولیالبروجردلرستان

15محمد رضاشیرزادهزهره بروجردلرستان

16محمدغزنویعاطفهبروجردلرستان

-احمدکاوندمرتضیبروجردلرستان

-غالمرضاکرجیطیبهبروجردلرستان

141614ابراهیمکزازیمحمد بروجردلرستان

14عبدالرسولنادرخانیناهیدبروجردلرستان

15مصیبنصرالهیالههبروجردلرستان

-1416صادقتیموری آزادبخترامینخرم آبادلرستان

1617مهرانجمشیدیانمحمدخرم آبادلرستان

-شیر محمدرهبرساراخرم آبادلرستان
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15خدامرادسمینیتورجخرم آبادلرستان

-ابراهیمشاکرمیزهراخرم آبادلرستان

-ابراهیمشاکرمیفاطمهخرم آبادلرستان

16حسینمرادیرضاخرم آبادلرستان

171615غالمرضاموسویفحامهخرم آبادلرستان

17عبدالرضاموسویمناخرم آبادلرستان

-ملک نیازمیرنادریعسگرخرم آبادلرستان

14سعیدچگنیثمیندورودلرستان

15محمدچگنیمژگاندورودلرستان

15رضاطاهریفریدوندورودلرستان

-شیر ولیحمیدیانکورشخرم آبادلرستان 

15علی اصغرافرازیدهسیناآملمازندران

15رمضانآریشمسعودآملمازندران

-یدالهتوکلیحسینآملمازندران

16فرامرزثقفیامیررضاآملمازندران

14سعیدحبیب نژادساتیارآملمازندران

15احمدلقاییرضاآملمازندران

19ابراهیمامینیآریاآملمازندران

14احمدمحمدیجعفرآملمازندران

1616محم علیمرعشیکیانهآملمازندران

15مسلمیونس نیامیثمآملمازندران

15مرتضیبرمکمریمبابلمازندران

15جابرپرجهستیبابلمازندران

14محمدسلیمانیمحسنبابلمازندران

15محسنشعبانیان ملکشاهیسنابابلمازندران

15ذبیح الهغالمی رودیسمیه بابلمازندران

15مصیبمصیب زاده روشنداودبابلمازندران

1517ابوالفضلعلی محمدیبنت الهدیبهشهرمازندران

15محمدباقریحسینچالوسمازندران

15نعمت الهرحیمیوحیدچالوسمازندران

-محمدرضاساسانسهیلچالوسمازندران

14دانشکاوسیمریمچالوسمازندران

-کریمبابایی گیریفاطمهرامسرمازندران

-علی جنت فریدونیفاضلهرامسرمازندران
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14عباسسمامیامیررضارامسرمازندران

14علی محمدطالش حسینیطاهارامسرمازندران

1418حجت الهفریدونیعلی اکبررامسرمازندران

151514روح الهلطفیکژالرامسرمازندران

-امراهللامیری فردسعیدساریمازندران

15محسنرحیمیجعفرساریمازندران

14فیض اهللرضائیانمحمدعلیساریمازندران

16فیض اهللرضائیانژالهساریمازندران

1715علی اکبرساداتیزینبساریمازندران

14علی اکبرصداقتیربابهساریمازندران

-قلیقلی پورمحبوبهساریمازندران

17اسحاقملکوتیآزادهساریمازندران

1615عباسمهدیانکامرانساریمازندران

14حسیننیازبالحسامساریمازندران

14حسینجوادیانپارساسوادکوهمازندران

-1514عبدالکریمابرهیمی جویباریرحیمفریدونکنارمازندران

-حمیدرضااسحاقی کناریرضافریدونکنارمازندران

1615محسنایزدی فرفاطمهفریدونکنارمازندران

14موسیباقریحسنفریدونکنارمازندران

1614عین اهللجانی نژاد شانیروح انگیز فریدونکنارمازندران

14-سعیدحافظیانسعیدهفریدونکنارمازندران

-سید محمدحسینیسیده زهرافریدونکنارمازندران

-علی اکبرحسینی مالسید موسیفریدونکنارمازندران

14ناصرذبیح زادهصدیقهفریدونکنارمازندران

-فرضعلیذبیحی حیدریسودابهفریدونکنارمازندران

-صابرصرفه جومحمدفریدونکنارمازندران

-15احمدعابدپورمبارکهفریدونکنارمازندران

-1515یوسفمحمد نژادسمیرافریدونکنارمازندران

-یارعلیمحمدنسب عمرانعباسفریدونکنارمازندران

-جهانبخشموسویانسید امیرمحمدفریدونکنارمازندران

-15سیدحسینهاشمی عربیسیده ربابهفریدونکنارمازندران

1716شکرالهآذریمحسن قائمشهرمازندران

16صفرعلیبهره ورگل چمنقائمشهرمازندران

16محمدجلفا اگریقاشفاطمه قائمشهرمازندران
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-1615شیرزادحاجیانسعیدقائمشهرمازندران

-محمدحسینداداشیمحمدعلیقائمشهرمازندران

15حسنرضائیعلیقائمشهرمازندران

15عزت اهللروحی ابجریزینبقائمشهرمازندران

15رحمت الهشهابیانکبریقائمشهرمازندران

16سهرابمحمودی کوچکسرائیعلی اصغرقائمشهرمازندران

16بهناممسکینیفاطمه زهراقائمشهرمازندران

16عباسولیانفاطمه زهراقائمشهرمازندران

14بینشایلبهرادکالردشتمازندران

16خیامصداقتعاطفهکالردشتمازندران

16محمدآبلوئیسیده مهالنکامازندران

14نقیسیاوشییاسمننکامازندران

-محمدقنبریفرزانه نکامازندران

14عباسعلیکاظمیربابهنکامازندران

14محسنمحمدیهنگامهنکامازندران

14عین الهنجفی عمرانفاطمه نکامازندران

1517علیعباسیانمرتضینورمازندران

14محمودمیریبهزادنورمازندران

1816علیامیدیحدیثه اراکمرکزی

14حمیدآزاد نیاامیرحساماراکمرکزی

15روح اهللآقا زیارتیمهدی اراکمرکزی

14هادیجلیلیاعظم اراکمرکزی

-رضاحسن خانینوشیناراکمرکزی

1716احمدحق وردیمحمد اراکمرکزی

1714حسینسلطانعلیپوریااراکمرکزی

1516بشیرشیروندمحمدرضا اراکمرکزی

17علیفتحیانسیه اراکمرکزی

15علیفتحیعطیهاراکمرکزی

--ابوالقاسمفدائی علیرضا اراکمرکزی

16جوادمالک آبادی محمدرضا اراکمرکزی

17عبدالهمحمدی مهشیداراکمرکزی

14روح الهمحمدی محمدحسین اراکمرکزی

14امیرمصطفائی نژاد کژالاراکمرکزی

-حجت الهملکیمحسن اراکمرکزی
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15محمدنعیمیثمین اراکمرکزی

15محمدعلیولیانحجت اراکمرکزی

15احمدابراهیمیسمیراخمینمرکزی

15علیاخالصیغزلخمینمرکزی

14قدرت الهاسدیمحدثهخمینمرکزی

14قاسمترابیمهدیخمینمرکزی

15رضاچقائیمرتضیخمینمرکزی

-کاظمرستمیعلیخمینمرکزی

-علیرضاطهماسبیآیداخمینمرکزی

14امینعبداللهیابراهیمخمینمرکزی

14مهدیغضنفریزهراخمینمرکزی

14ذبیح الهغالمیروح الهخمینمرکزی

14رجبعلیلکولیخمینمرکزی

2019نیکزادپاروغعلیساوهمرکزی

20حسینغفاریعباسعلیساوهمرکزی

15علی یارمحمودی کاه کشمانداناساوهمرکزی

17شجاع علیمیرزاهدیساوهمرکزی

15محمدنیکی ملکیعلیرضاساوهمرکزی

17عبداالمیراحتیاطیمحمدحسین شازندمرکزی

-محمدمحمودینازنین زهراشازندمرکزی

1616حبیب الهحاجی نیاحمزهبندرعباسهرمزگان

14حسینرنجبرامیرحسینبندرعباسهرمزگان

14حسینشاهیحوابندرعباسهرمزگان

-فتح الهشجاعیالهامبندرعباسهرمزگان

1517اسماعیلفتحیعارفبندرعباسهرمزگان

16نجفقلیزادهمجتبیجزیره کیشهرمزگان

15محمدتقیکاظمیفاطمهجزیره کیشهرمزگان

14غالمکریمیمحمدامینمینابهرمزگان

1515کریمپویندهبهزاداسدآبادهمدان

14عباسسعادتی صفاعذرابهارهمدان

14حمیدقاسملومرضیهبهارهمدان

-علی الهمرادیاکرمبهارهمدان

15سید علیموسوی بهارسید زهرابهارهمدان

14اردشیروجدانی همتنسترنبهارهمدان
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-رضابختیاریعلی تویسرکانهمدان

-16عباسحسنوندمحمد سعیدتویسرکانهمدان

-احمد علیخسرویانمصطفی تویسرکانهمدان

14-باباکرمرحمتیزینبتویسرکانهمدان

1714کاظماشتادحمیدهمدانهمدان

17صفرعلیباباحیدریفریباهمدانهمدان

16محمدرضابهرامی وارستهمهدیهمدانهمدان

161414حجت الهپورصفرمجتبیهمدانهمدان

14کرمعلیترابیحسن همدانهمدان

14عبدالصمدتوسلعبدالحسینهمدانهمدان

1614علیرضاجالئیوحیدهمدانهمدان

14رضاخدایاریانپریساهمدانهمدان

191515احمدخورشیدیمرتضیهمدانهمدان

1514-سیف الهرزمیرقیههمدانهمدان

1515حجت الهروتابی دهلقیعاطفههمدانهمدان

15محمدرضاروشن خواهاکبرهمدانهمدان

15ولی الهزنگنهریحانههمدانهمدان

-محمدسراوکیمصطفیهمدانهمدان

14حسینسیفیغالمرضاهمدانهمدان

17علی سیفیمهدیهمدانهمدان

16محمدحسینشعبانلوفاطمههمدانهمدان

14حسنشعبانلویاسینهمدانهمدان

161414اسماعیلغالمینیرههمدانهمدان

-1614رضاغنی الموسویسیده شیواهمدانهمدان

15عبادالهکریمینگینهمدانهمدان

15یوسفمحسنیمحمدجعفرهمدانهمدان

-صادقمحمدی اقدممرضیههمدانهمدان

15هاشممنوچهریانطاهاهمدانهمدان

14سبزعلیناصری پورحمزههمدانهمدان

161515اصغرنائینیاعظمهمدانهمدان

1616رضاحسینیفاطمهمالیرهمدان 

16قوامرضاییحساممالیرهمدان 

-1415ایرجهرمزدیآریانامالیرهمدان 

1514شادپورهیربد مبارکهآناهیتامالیرهمدان 
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-محمد رسول خزایی حسین نهاوند همدان 

1616مهدی زمانیان علیرضا نهاوند همدان 

14لطف اله سیف حمیدرضا نهاوند همدان 

16عبدالحمید گرایی فرشته نهاوند همدان 

14رحم خدا مومنی فاطمه نهاوند همدان 

-محمدحسینافضلیفریبا ابرکوهیزد

1415نادرزارع شهرآبادیفاطمهابرکوهیزد

-احمدقمریمریمابرکوهیزد

14احمدکمالیحسیناردکانیزد

14علیرضامحیطیفاطمهاردکانیزد

15محمدرضاامامیحسام الدین میبدیزد

-ابوالفضلتوکلیامیرعباسمیبدیزد

14حسنشاکرملیکامیبدیزد

-مهدیفالحمریممیبدیزد

-ولی الهموتابمهدیه میبدیزد

14عباسعلیاحمدیامیرمحمدیزدیزد

-حسینآرشاحمدیزدیزد

15مهرانجاللیمهسایزدیزد

1615محمدکاظمجلودارمحمدرضایزدیزد

14محمدجمالی نجمهیزدیزد

-محمدحسنحق جوفاطمهیزدیزد

14حمیدخاموشی اصفهانیمحمدیزدیزد

-محمدتقیدهقان پورحسنیزدیزد

15صفرعلیرمضانخانیزهرهیزدیزد

-خدابندهظهرابیانبیتایزدیزد

15سیدعباسعرب زاده تفتیابوالفضلیزدیزد

1516سیدمحسنعلویسیدعلییزدیزد

16محمدمهدیغالمرضاییمرجانیزدیزد

1414سیدجمالکاظمی تفتیسید داودیزدیزد

1615سیدناصرمیرجلیلیسیده فائقهیزدیزد


